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Rok 2000 

Dziesięć lat minęło, kiedy ks. Roman Buliński został proboszczem parafii św. Mikołaja. Przez 

te lata wiele trudu zostało włożone zarówno w pracę duszpasterską jak i dokonania na polu 

gospodarczym. Jeśli chodzi o dokonania duchowe: Róże Różańcowe, Oaza Rodzin, prężnie 

działająca Akcja Katolicka i jej sekcje., ministranci, lektorzy, gazetka parafialna „Głos 

Świętego Mikołaja”, scholka, Rada Duszpasterska. 

Dokonania na polu gospodarczym: 

 osuszenie metodą iniekcji krystalicznej kaplicy i części kościoła, 

 nowe ławki,  

 ogrzewanie  

 3 nowe żyrandole w kaplicy  

 oraz nowy tynk renowacyjny,  

 nowoczesna tablica rozdzielcza do prądu,  

 na całym kościele założono nowa blacharkę,  

 zamontowano rynny i rury spustowe wokół całego kościoła,  

 cokół kościoła został obłożony „Gamelitem”,  

 wokół murów kościoła został usunięty beton,  

 a zrobiono opaskę ze żwiru i kamienia,  

 wokół kościoła została posiana trawa, posadzone krzewy ozdobne;  

 od ul Cechowej – założono nowe ogrodzenie,  

 zewnątrz kościoła zainstalowane zostało oświetlenie,  

 na wieży, w miejsce spalonego w pożarze zegara – został założony zegar, sterowany 

falami radiowymi,  

 z uwagi na coraz liczniejsze kradzieże w kościołach – zamontowano kraty, 

 

rozpoczęty został remont kościoła: 

 pozłocono 23 karatowym złotem zabytkowe tabernakulum;  

 odnowiono 1/3 ołtarza (położone stiuki i wykonane złocenia);  

 założona została nowa instalacja elektryczna i oświetlenie prezbiterium świetlówkami 

i halogenami;  

 prezbiterium zostało wymalowane farbami ISPO,  

 

inne, poważne inwestycje – to: 

 kapitalny remont 112-letniej plebani:  

 instalacja elektryczna,  

 ogrzewanie olejowe,  

 tynki, posadzki, cześć podług, nowe drzwi i część okien  

 oraz remont zabytkowej werandy;  

 położenie kostki „polbruku” dookoła plebani,  

 uporządkowanie terenu,  

 zakończono drugie piętro domu katechetycznego (podłogi, okna, drzwi, instalacja 

elektryczna i sanitarna);  

 pobudowanie garaży, 

 odnowienie elewacji kaplicy na cmentarzu;  

 położenie „polbruku” na chodniku głównym; 

 postawienie śmietnika i kapitalny remont pompy,  
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Zaplanowano następujące prace konserwatorskie:  

 odnowienie pozostałej 2/3 części ołtarza głównego,  

 odnowienie dwóch bocznych ołtarzy, ambonki, balasek i ołtarza „versus populum” – 

dla upamiętnienia Jubileuszu 2000-lecia. 
 

   

Czas Wielkiego Postu rozpoczął się jak zwykle Środą Popielcową. Jest to czas modlitwy, 

postu i jałmużny: 

„Już się zbliża dzień zbawienia, Chrystusowym blaskiem świeci. 

A skażone grzechem serce Post nakłania do przemiany” 
(Z hymnu Wielkopostnego) 

Nabożeństwa Wielkopostne: Droga Krzyżowa (w piątki dla dzieci dorosły); Gorzkie Żale. Jak 

zwykle – uroczyste ceremonie Wielkiego Tygodnia: Czwartek, Piątek i Sobota. Zaproszenie 

na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. 

Akcja Katolicka, w ramach swojej działalności: odwiedziła ponad 40-tu chorych, składając 

życzenia i wręczając prezenty, zorganizował pielgrzymki do Lichenia, Klasztornej Górki, 

Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej. Sekcja ds. Dzieci i Młodzieży 

zorganizowała półkolonie letnie i zimowe dla 25 dzieci oraz „Gwiazdkę 2000”. 

Zostały zakupione za 450 zł książki dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej (działalność 

Akcji finansowana jest ze skarbonki św. Antoniego, pomocy sponsorów, sprzedaży świec, 

kartek świątecznych, plakatów, kalendarzy, sianka, palm, flag). 

Akcja Katolicka pomaga w utrzymaniu porządku na Mszach św. dla dzieci, w organizacji 

procesji Bożego Ciała. Spotkania Akcji – 16-go każdego miesiąca. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, za pośrednictwem „Głosu Świętego Mikołaja” oraz osobiście, 

na Mszach św. ks. Proboszcz oraz wikarzy parafii św. Mikołaja złożyli wszystkich 

parafianom i gościom serdeczne życzenia. 

Na spotkaniu Rady Parafialnej 24 marca podjęto decyzję o ogrzaniu kościoła – ogrzewaniem 

kanałowym w posadzce. Zlecono wykonanie projektu technicznego oraz załatwienie spraw 

formalnych. 
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W październiku, staraniem ppłk. Henryka Kujawki, odbyło się spotkanie metropolity 

gnieźnieńskiego ks. abpa Henryka Muszyńskiego z osadzonymi, w ramach Jubileuszu Roku 

2000, do których skierował Słowo Boże. 
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Sprawozdanie duszpasterskie za 2000 r. 

 

Na początku sprawozdania podam krótką statystykę: 

w 2000 r. było 39 ślubów, 68 pogrzebów i 82 chrzty. W czasie kolędy odwiedziliśmy 2.702 

rodziny. 770 rodzin nie przyjęło kolędy. 

 Po zakończonej kolędzie mam przed oczami aktualny obraz parafii. W naszej 

wspólnocie zarysowały się wyraźnie trzy grupy. 

Pierwsza to Parafianie praktykujący. Są oni świetnie zorientowani w życiu naszej 

wspólnoty. Cieszą się wszelkimi dokonaniami, tak na polu duszpasterskim jak i 

gospodarczym. Z ich strony usłyszeliśmy wiele ciepłych i wdzięcznych słów. Wielu wprost 

mówiło, że cieszą się i są dumni, iż należą do parafii św. Mikołaja. Na pytanie o oczekiwania 

pod adresem parafii padała często odpowiedź – życzymy, aby dalej tak trzymać, aby w 

nowym roku nadal tyle się działo. 

 Druga grupa to Parafianie luźno związani z parafią. Wiedza tych Parafian na temat 

naszej wspólnoty czy też naszego kościoła wskazywała, że dawno w tym kościele nie byli. 

Jedynym pocieszeniem był fakt, że ci ludzie otwierali drzwi swego domu i mieli okazję do 

kontaktu ze swoimi duszpasterzami. Można powiedzieć, że w ich sercach coś się tli. Może 

przyjdzie czas, że włączą się w życie naszej wspólnoty. 

 Trzecia grupa to ci Parafianie, którzy nie przyjmują kolędy. Nie chodzi tu o 

sporadyczne, losowe wypadki, ale o rodziny, które od lat nie otwierają drzwi swoim 

duszpasterzom. Odbieramy to jako manifestację postawy, która nie ma nic wspólnego z 

przynależnością do Kościoła katolickiego. Jednak szanujemy ich poglądy. Tylko jedno dziwi 

- mówię to po 12-letniej obserwacji tego środowiska, - iż w wypadkach losowych przychodzą 

ci ludzie do parafii, domagając się posługi, jaka należna jest praktykującym katolikom. Brak 

jest w ich postawie do końca konsekwencji. 

W środkach masowego przekazu bardzo nagłaśniane jest zło. Każdy prawie 

dziennik rozpoczyna się informacją o morderstwach, napadach, kradzieżach… Mało 

nagłaśnia się dobro. W tym sprawozdaniu chcę ukazać dobro, które dokonuje się w naszej 

parafii. To dobro przekona nas, że wielu ludzi ma przepiękne serca. 
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Wielkim dobrem, które w pierwszym rzędzie zauważyć można w naszej wspólnocie, 

jest postawa dzieci. Licznie uczestniczą we Mszach św. niedzielnych, bardzo wiele dzieci 

gromadziło się na różańcu i stacjach jubileuszowych, na Roratach. Wiele dzieci praktykuje I-

sze piątki miesiąca. Przed I-szym piątkiem miesiąca słuchamy spowiedzi przez trzy dni. 

Dzieci są rozśpiewane, radosne i spontaniczne. 

Mamy scholkę. Do scholki należy 51 dziewcząt, które wraz z ks. Jarosławem 

Kulpińskim występowały w Gnieźnie, w parafii na Piaskach oraz w Łochowie. Koncerty te 

zostały bardzo gorąco przyjęte. Scholka była także na wycieczce w Biskupinie i Wenecji. 

Dziękuję scholce za piękny śpiew. Dziękuję ks. Jarkowi i rodzicom za zaangażowanie. 

 Mamy liczną grupę ministrantów - 63. Ojcowie ministrantów angażują się w 

organizację rozgrywek ministranckich, organizują cotygodniowe treningi w niedzielę na sali 

gimnastycznej. Latem organizowane były wycieczki rowerowe. Ks. Waldemar Krawczak 

wyjechał na tydzień z 27 ministrantami do Osiecznej. Dziękuję ks. Waldkowi i rodzicom za 

włożone serce i poświęcony czas. 

 W tym roku w Trzech Króli nasz parafialny zespół teatralny „Iskierka” wystawił 

jasełka. Zespół ten brał także udział, obok 16 innych grup, w Konkursie Teatralnym „Jasełka 

2001”, zorganizowanym przez Pałac Młodzieży. Zajął tam drugie miejsce. Dziękuję Pani 

opiekującej się zespołem oraz rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie strojów. 

Dwie grupy dzieci z przedszkola przy ul. Transportowej wystawiły także jasełka w 

naszym kościele. Dziękuję wychowawczyniom i rodzicom za włożony trud. 

Dobrze układa się współpraca z rodzicami dzieci komunijnych. Rodzice bardzo 

licznie przychodzą na spotkania formacyjne. Mam nadzieję, że te spotkania ożywią religijnie 

niejedną rodzinę. 

Młodzież z KSM-u gromadzi się regularnie. Dekoruje Żłóbek i Grób Pański. Kilku 

młodych ludzi wraz z ks. Waldkiem było na Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie. 

Mamy grupę lektorów i lektorek oraz zespół muzyczny. Prowadzi tę grupę ks. 

Jarek. 

 Dziękuję bardzo serdecznie za gorliwość dzieciom, młodzieży i rodzicom. Szczególne 

słowa wdzięczności kieruję pod adresem naszych księży – ks. Jarka i ks. Waldka. To dzięki 

Nim mogę dzisiaj powiedzieć tyle miłych słów o pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 Róże Żywego Różańca spotykają się co miesiąc na adoracji Najświętszego 

Sakramentu i codziennie przed ranną Mszą św. odmawiają różaniec. Bóg zapłać za tę 

modlitwę. Często jest ona odmawiana w intencjach dotyczących naszej parafii. 

Wiele dobra dzieje się za przyczyną Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji 

Katolickiej pomagają w redagowaniu gazetki parafialnej – „Głos Świętego Mikołaja” 

(rozchodzi się w nakładzie około 600 egz.). W niedziele prowadzą bibliotekę parafialną. W 

każdą środę zbierają i wydają odzież. Odwiedzają chorych z okazji świąt Wielkanocnych i 

Bożego Narodzenia (życzenia, prezenty). W tym roku odwiedzili 60 chorych. Akcja 

Katolicka zorganizowała pielgrzymki do kościołów jubileuszowych w Gnieźnie, Kcyni, 

Markowicach, a także do Konkatedry i do Bazyliki w Bydgoszczy. Zorganizowała także rajdy 

do miejscowości blisko położonych, a nie znanych. Rajdy te uczyły i zespalały ludzi. 

Akcja Katolicka sponsorowała przez cały rok pięciorgu dzieciom obiady w szkole nr 

27, zorganizowała donoszenie obiadów do osób starszych, chorych, które to częściowo 

finansowała, służyła pomocą finansową kilku wielodzietnym rodzinom, znajdującym się w 

wielkiej potrzebie, zorganizowała Gwiazdkę dla 100 dzieci – z opłatkiem, św. Mikołajem, 

prezentami oraz zabawą z konkursami i nagrodami. Akcja Katolicka sponsorowała w czasie 

ferii zimowych oraz w lipcu piętnaściorgu naszym dzieciom udział w zorganizowanych 

zajęciach w szkole nr 27. Pięcioro uczniów otrzymało dotację do obozu sportowego w 

Szklarskiej Porębie. 53 dzieci wyjechało do Teatru Polskiego na bajkę, a 40 z klas 

gimnazjalnych odbyło całodniową pielgrzymkę autokarową do Gniezna i Lednicy pod Bramę 

Trzeciego Tysiąclecia. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegiełek Caritas zakupiono 
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podręczniki dla uczniów. Udzielono także pomocy dzieciom przygotowującym się do 

egzaminów wstępnych do szkół średnich oraz dzieciom mającym kłopoty w nauce. 

Działalność ta była sfinansowana z następujących źródeł: skarbonki św. Antoniego, 

sponsorów i sprzedaży świec, kartek świątecznych, sianka, płyt, palm, cegiełek  

„Caritas”. Skarbonka św. Antoniego została przekazana do dyspozycji Akcji Katolickiej. 

Każdy Parafianin, składając do niej ofiarę, może w ten sposób wesprzeć dzieło charytatywne. 

Za te ofiary i wsparcie działalności dobroczynnej składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

 W każdą niedzielę o godz. 11:00 AK pomaga w utrzymaniu porządku na Mszy św. dla 

dzieci oraz rezerwuje ławki. Dziękuję tym paniom i panom za ofiarowany czas i proszę 

dorosłych o uszanowanie zwyczajów panujących na Mszach św. dla dzieci. Ci sami 

Parafianie pomagają organizacyjnie przy procesji Bożego Ciała i w oktawie. Dziękuję za to 

serdecznie. 

 Oaza Rodzin ma regularne spotkania modlitewne, przychodzi na pierwszopiątkowe 

Msze św. Dziękuję za świadectwo chrześcijańskiego życia. 

Jest także Koło Przyjaciół Radia Maryja, które zawiązał ks. Waldek. 

 

Mamy Radę Duszpasterską - prężną i kompetentną. Dziękuję Radnym za wsparcie, radę, 

inicjatywy i za wszelką pomoc. 

 Wielu ludzi potrafi dawać siebie innym, dzięki czemu jest wiele dobra wśród nas. 

Rodzi się ono w kochających sercach. Wszystkim, czyniącym dobro w rodzinie, sąsiedztwie, 

parafii, kościele czy też w organizacjach, stowarzyszeniach czy ruchach katolickich, składam 

staropolskie „Bóg zapłać”. 

  

Sprawy materialne 

  

I Ołtarz główny: 

1. Ołtarz główny został całkowicie odnowiony. Zostały położone stiuki na głównym ołtarzu 

oraz złocenia. Koszt odnowienia ołtarza był wielki: 1 m
2
 nałożenia stiuku, a także nałożenie 

złota na 1 m
2
 kosztowało 1000 zł. Do tego doszła wartość złota: 10.500 sztuk płatków złota – 

9.500 DM. Postarałem się o zwolnienie z VAT-u, dzięki czemu koszt złota był o wiele niższy 

niż u nas w Polsce. 

2. Zrobiono i pokryto stiukiem nowy ołtarz „twarzą do ludu” i ambonkę oraz odnowiono i 

pozłocono balaski. 

3. Boczne ołtarze zostały zestawione i przewiezione do pracowni konserwatorskiej. 

4. Jest wielką radością fakt, że główny ołtarz został ukończony w 2000 r. Dla przyszłych 

pokoleń odnowiony ołtarz będzie pamiątką Wielkiego Jubileuszu oraz naszej troski o piękno 

świątyni. Dzieła tego dokonano dzięki ofiarom z puszek i ofiarom składanym w ciągu roku 

przez poszczególne rodziny (było 81 rodzin) oraz pomocy spoza parafii. Otrzymaliśmy 

pomoc także z Miasta – 20.000 zł. Poważny udział w końcowych kosztach miał także sponsor 

spoza parafii. 

5. W tym roku także podtrzymamy zwyczaj ofiar składanych do puszek w każdą II-gą 

niedzielę miesiąca. Ofiary te będą przeznaczone na odnowienie i złocenie bocznych ołtarzy. 

Nie chodzi o wielkie ofiary, lecz o to, by wielu włączyło się w to dzieło. 

  

II. Ogrzewanie kościoła: 
1. Został zrobiony projekt ogrzewania. 

2. Na posadzce kościoła położono styropian, folię, instalację grzewczą i całość zalano 

betonem. 

3. Wykonano przyłącze doprowadzające ogrzaną wodę z plebanii do kościoła. 

4. Urządzono kotłownię i zainstalowano piec marki „Vismann”. 
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Pragnę bardzo serdecznie podziękować Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, która 

wyszła z inicjatywą ogrzania kościoła i wystosowała list do Parafian z prośbą o wsparcie tego 

dzieła. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem inżynierów z Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. 

Składam serdeczne „Bóg zapłać” Panom, którzy przez kolejne tygodnie przenosili i 

ustawiali ławki. Pomoc ta bardzo ułatwiła prace prowadzone przy układaniu instalacji 

grzewczej. 

Założenie instalacji grzewczej w kościele jest także pamiątką Wielkiego Jubileuszu 

2000-lecia Chrześcijaństwa i naszego zaangażowania. Za to będą nam wdzięczne następne 

pokolenia. 

Do 3 lutego – 717 rodzin złożyło ofiary w wysokości 66.235 zł. W styczniu 

zapłaciłem 50.000 zł. W marcu musimy zapłacić drugą ratę za ogrzewanie - 70.000 zł. 

Planujemy założenie płytek w kościele. Będzie to wydatek wielki. W związku z tym, w tym 

roku także Radni zwrócili się do Parafian z prośbą o wsparcie tego wielkiego dzieła. Zacytuję 

Ich słowa: „Zapłacenie tej poważnej sumy jest możliwe pod warunkiem zaangażowania 

się wielu”. 

  

III Pozostałe inwestycje: 

1. W Kurii uregulowałem już wszystkie należności za cały rok 2001, do których zobowiązana 

jest nasza parafia. Są to opłaty na Caritas, KUL, misje, Nuncjaturę w Warszawie, utrzymanie 

domu księży emerytów, budowę kościołów, budowę szkoły katolickiej, ubezpieczenie w 

PZU. W sumie na te cele zostały przeznaczone wszystkie ofiary kolędowe. Za wpłacenie na 

początku 2001 r. całej należności parafia otrzymała 10% rabatu. Wpłaciłem również kolektę z 

pasterki i 10% z opłat za przedłużanie grobów. Pozostała do uregulowania jedynie opłata na 

Seminarium Duchowne. 

2. Na cmentarzu położyliśmy 100 m
2
 „polbruku”. 

3. Zadaszenie okien na dachu domu katechetycznego wymagało kapitalnego remontu. 

Musieliśmy nad zadaszeniami czterech okien wymienić deski i pokryć je papą zgrzewalną 

oraz zrobić nową blacharkę i rynny. 

4. Zostało doprowadzone przyłącze gazu do domu katechetycznego i plebanii. 

5. Zakupiono skaner dla potrzeb redakcji „Głosu Świętego Mikołaja”. 

6. W domu katechetycznym założyliśmy kraty w oknie przy wejściu oraz w drzwiach 

pomieszczeń Akcji Katolickiej. Spowodowane było to dwukrotnym włamaniem. 

7. Do terenu przy plebanii zostało doprowadzone przyłącze do kanalizacji. 

8. Przed zalaniem posadzki w kościele została położona instalacja elektryczna. W przyszłości 

będzie wykorzystana do podświetlenia od dołu filarów w kościele (taki jest projekt) oraz w 

prezbiterium zostały ukryte pod posadzką wszystkie przewody nagłośnienia. 

9. Założyliśmy nowe nagłośnienie kościoła firmy Uno Italia. 3.000 zapłaciłem w zeszłym 

roku. Według umowy pozostało do zapłacenia do końca marca 15.000 zł. Ta suma uległa 

jednak zmniejszeniu, gdyż zainstalowano mniej głośników i mikrofonów niż planowano. 

Ostatecznie mamy do zapłacenia za nagłośnienie jeszcze 12.000 zł. 

Jest to już 12 sprawozdanie. Każde z nich to okazja do zrobienia rachunku sumienia ze 

słów programowych, które wypowiedziałem na pierwszym kazaniu w 1989 r. Były to słowa:  

„Moi Drodzy, przyszedłem do Was, aby Wam służyć, a nie, by mi służono”. Wierzcie mi – 

pragnę, przy współpracy z naszymi księżmi, Wam służyć i wiele zrobić tak na polu 

duszpasterskim jak i gospodarczym. 

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować za wszelkie dobro, które rodzi się w tej 

wspólnocie, za wszelką pomoc, za liczne ofiary, dzięki którym pięknieje nasza świątynia. 

Odbieram Waszą gotowość do pomocy jako dowód wielkiego zaufania. A to zobowiązuje do 

jeszcze większego oddania się naszej parafialnej sprawie. 

Ks. Proboszcz 


